
Donderdagavond 26 maart zaten een vijftiental Bevegemse Buren rond de tafel met de 

Zottegemse beleidsmakers. Naast  burgemeester Jenne De Potter (CD&V) en schepen Peter 

Roman (SPa) schoven ook Heidi Schuddinck ( Groen) en Evert De Smet (NVA-ZAP) mee aan. 

Ook wijkagent Thierry Du Tranoix en de politiecommissaris Gunther Van Steenberge gaven, elk 

vanuit hun eigen invalshoek, hun kijk op de verzuchtingen van wijkbewoners en uitleg over of 

toelichting rond de acties die ze ondernemen om Bevegem leefbaarder te maken en de 

woonfunctie van de wijk zo optimaal mogelijk te verzoenen met de recreatiefunctie van, onder 

andere, de Bevegemse Vijvers. 

 

Parkeertoren aan het station 

De Regie der Gebouwen, die verantwoordelijk is voor het huisvesten van de FOD Financiën, en 

de NMBS hebben een akkoord gesloten over het bouwen van een parkeertoren ter hoogte van de 

Broeder Mareslaan en de Lyceumstraat. Behalve een ruime parking voor 1000 pendelaars wordt 

de toren ook de nieuwe thuis van de belastingdiensten die onder andere nu nog op het Heilig 

Hartplein zitten. De eerste steenlegging voor de parkeertoren is vermoedelijk ten vroegste 

voorzien in 2018.  Op deze timing heeft het stadsbestuur geen rechtstreekse impact. 

Zoals hij nu gepland staat, zal de toren de verkeerssituatie op Bevegem ingrijpend veranderen. 

Deze pendelaarsparking wordt volledig betalend, dus zal het stadsbestuur het parkeerbeleid op 

Bevegem aan de nieuwe situatie moeten aanpassen. Onder meer wordt eraan gedacht om alle 

straten in Bevegem blauwe zone te maken, uitgezonderd voor bewoners met een bewonerskaart. 

Daarover later meer. 

Vanuit de parkeertoren is in het eerste ontwerpplan een oversteek voor voetgangers voorzien, 

zodat pendelaars na het parkeren of op weg naar de parkeerplaats niet langer de drukke Broeder 

Mareslaan zullen moeten kruisen 

De vraag werd ook gesteld naar mogelijke alternatieven voor het parkeerprobleem rond het 

station die voor 2018 genomen zouden kunnen worden, maar volgens de beleidsvoerders zijn die 

niet onmiddellijk voorhanden.  Creatieve ideeën zijn welkom. 

 

 

De zwakke weggebruiker in Bevegem 

Tijdens de vergadering met de beleidsmakers hebben de Bevegemse Buren uitdrukkelijk gepleit 

voor een doordacht verkeerscirculatieplan, bijvoorbeeld met eenrichtingsstraten. Dat 

circulatieplan moet ruimte creëren voor automobilisten en parkeerders, fietsers en voetgangers. 

Er is de jongste jaren al veel geïnvesteerd in wegen om Zottegem en Bevegem te bereiken op de 

fiets. Denk maar aan de verbinding Beugelstraat – Meerstraat, Grotenberge – Bevegem langs de 



Warande, Langestraat – Doolstraat. Maar eens de fietsers dichtbij scholen en het centrum komen, 

is het meer dan uitkijken geblazen. 

De Bevegemse Buren en de beleidsmakers waren het er roerend over eens dat de eerste opdracht 

moet zijn, om mensen te overtuigen om aan de gezondheid van henzelf of hun kinderen te 

denken. Als we mensen zover krijgen dat ze zoveel mogelijk verplaatsingen te voet of met de 

fiets doen, als ouders de kinderen niet per se net voor de schoolpoort willen afzetten, en als alle 

chauffeurs de zones 30 en 50 uit eigen beweging zouden respecteren, zou de wijk van de 

weeromstuit al een stuk aangenamer en veiliger worden. Maar sensibilisering wordt best ook 

ondersteund door een circulatieplan met visie dat een evenwicht moet brengen tussen 

bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. 

Een  circulatieplan met eenrichtingsstraten is nodig, opperden verschillende Bevegemse Buren. 

Zeker als de parkeertoren er komt, maar niemand hoeft daarop te wachten. Méér 

éénrichtingsstraten zouden ook de huidige verkeersdrukte in goede banen leiden en de veiligheid 

van de fietsende, schoolgaande jeugd  beter garanderen. Bovendien biedt het mogelijkheden om 

de buurtbewoners op een veiliger manier tot in het centrum te krijgen (op de fiets). Het 

stadsbestuur polste tijdens het overlegmoment overigens nadrukkelijk naar het draagvlak bij de 

buurtbewoners voor eenrichtingsverkeer. 

Een andere denkpiste om als zwakke weggebruiker veilig het centrum te bereiken is bijvoorbeeld 

door te bekijken hoe een deel van de huidige doorgang onder het station, die zijn bestemming 

verliest door de oversteek aan de parkeertoren, omgevormd zou kunnen worden tot een 

fietsersdoorgang richting centrum. De burgemeester beloofde het idee aan te kaarten bij de 

NMBS, die eigenaar is van de tunnel 

 

Maar er werd ook meteen benadrukt dat zolang wachten niet hoeft:  er werd gevraagd naar de 

mogelijk om Amsterdammertjes (paaltjes op de hoeken van het voetpad) op bepaalde strategische 

plaatsen te zetten, om te beletten dat geparkeerde auto's daar het verkeer zouden hinderen. 

Bovendien werd gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om aan bepaalde 

oversteekplaatsen bij scholen of op drukke wegen verkeersremmende paaltjes te plaatsen, zoals 

we die bijvoorbeeld al in de Sabina van Beierenlaan hebben. Het stadsbestuur leek wel oor naar 

het voorstel te hebben en beloofde het te zullen laten onderzoeken door de politie.   

 

 

Bewonerskaarten Bevegem 

Als de parkeertoren operationeel wordt, komt er ook een nieuw parkeerbeleid op Bevegem. Het 

systeem van beurtelings parkeren zal ten laatste tegen dan verdwijnen, en er wordt overwogen om 

heel Bevegem als blauwe zone te reserveren voor kortparkeerders. Bewoners van de wijk zouden 



een uitzondering op die regel kunnen krijgen als ze een bewonerskaart kopen. Zo'n kaart zal 

allicht rond de 30 euro per jaar kosten. 

 

Het stadsbestuur twijfelt echter nog of het systeem met de bewonerskaart het meest aangewezen 

is. 'In principe kan er maar een bewonerskaart per gezin worden aangevraagd', klinkt het. 'We 

moeten nog bestuderen hoe we het probleem best aanpakken voor gezinnen die twee of zelfs drie 

auto's gebruiken.' 

 

 

Parkeerboetebeleid 

In de politiezone waartoe Zottegem behoort, werden in 2014 ongeveer 29000 verkeersboetes 

uitgeschreven. Toch kwam er vanuit onze wijk enige kritiek op het parkeerbeleid en de manier 

waarop de politie in de wijk (parkeer)boetes (niet) uitschrijft. De commissaris lichtte daarom 

even het parkeerbeleid toe zoals de politie dat hanteert. 

De eerste bezorgdheid van de politiediensten is de veiligheid. Als een foutparkeerder de 

veiligheid in het gedrang brengt, wordt hij getakeld. Is dat niet het geval, dan kijkt de agent of het 

beteugelen van de fout voldoet aan de voorwaarden van het verbaliseringsbeleid dat door de 

Zonale Veiligheidsraad werd goedgekeurd. 

Dat betekent echter niet dat er op Bevegem geen parkeerboetes uitgeschreven worden. Alleen: in 

tegenstelling tot de mensen van het parkeerbedrijf, die de Tarieven 2 achter de ruitenwisser van 

de overtreder steken, stuurt de politie de boetes achteraf met de post op. 'Het is dus niet omdat 

een overtreder geen papiertje achter zijn ruitenwisser heeft, dat hij geen boete kreeg', verzekert de 

politie. 

 

 

Overlastpreventie bij fuiven en evenementen 

De evenementen rond de Bevegemse Vijvers en in de fuifzaal, en de overlast die zij voor de 

omwonenden veroorzaken, was een belangrijk thema op het gesprek met de beleidsmakers. 

Stadsbestuur en politie probeerden tijdens de vergadering duidelijk te maken dat er al belangrijke 

stappen gezet zijn om het leven van de omwonenden aangenamer te maken, zonder aan het 

recreatieve karakter van de Bevegemse Vijvers te raken. 

Om te beginnen is de drempel om een activiteit te organiseren verhoogd. Het aantal 

openluchtfestivals wordt beperkt tot 2: Rock Zottegem en Dance Division. De huurprijs voor de 

fuifzaal is fors verhoogd voor niet-Zottegemnaren, wat ook een sterk ontradend effect voor 



kandidaat-huurders blijkt te hebben. Bovendien zijn de controles, zowel pro-actief, preventief en 

repressief tijdens de activiteit, serieus verscherpt. 

Met de 2 openluchtfestivals worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over, bijvoorbeeld, 

alcoholbeleid en geluidsniveaus. De geluidsinstallaties worden vergund op 100 decibel, de nafuif 

op 85. Aan de vooravond van het festival worden de installaties samen met de politie getest en op 

de toegelaten niveaus afgesteld.  Dat sluit de overlast door de zware bassen weliswaar niet uit, 

maar het zorgt in elk geval wel voor een beperking van het geluidsniveau. 

Ook voor organisatoren van fuiven ligt de lat fors hoger. Met de Jeugdraad is afgesproken om 

fuifconcepten die leiden tot overmatig alcoholgebruik systematisch te weren. Daardoor zullen 

All-In-party's of andere concepten die jongeren aanzetten tot overmatig drankgebruik, in de 

toekomst geen gebruik meer kunnen maken van de Zottegemse fuifzaal. 

Met de Jeugdraad en het Autonoom Gemeentebedrijf wordt bekeken of de huurcontracten nog 

sluitender gemaakt kunnen worden. Bevegemse Buren stelde onder meer voor om organisatoren 

te vragen om met vaste, professionele securitybedrijven te werken, die de problemen van de buurt 

en de zaal kennen. Ook vroegen we of het mogelijk zou zijn om de huurder te vragen om aan het 

einde van de avond niet alleen de fuifzaal proper te maken, maar ook het zwerfvuil dat 

fuifgangers in de onmiddellijke omgeving van de fuifzaal hebben achtergelaten, weg te nemen. 

Nu wordt die taak opgenomen door het stadspersoneel, dat op zondag na een fuif vrijwillig de 

omgeving van de fuifzaal aanpakt. 

Om het nachtelijk verkeer, muziek en slaande deuren te beperken in de wijk zou  een Kiss & Ride  

zone op de parking zelf al een enorme verbetering zijn. 

Bij elk groot evenement is er voorafgaand overleg tussen de organisator, het stadsbestuur en de 

politie. Daarin worden richtlijnen over alcoholbeleid, veiligheid en geluid aan de organisatoren 

meegegeven. Om zich ervan te vergewissen dat elke organisator de afspraken maximaal naleeft, 

heeft de politie een overlastploeg in het leven geroepen, die de fuifzaal verscheidene keren per 

nacht controleert. Agenten in uniform kijken of alle bepalingen van het huurcontract en 

mondelinge afspraken in verband met veiligheid of alcoholbeleid gerespecteerd worden. Als ze 

merken dat, bijvoorbeeld, het verbod op sterke drank in de fuifzaal overtreden wordt, grijpen ze 

in. Of als er bijvoorbeeld ad fundumstandjes staan, zullen die onmiddellijk gesloten worden. 

De eerste optredens van de overlastploeg maakten echter duidelijk dat niet alle problemen hun 

oorsprong vinden in de fuifzaal of haar nabije omgeving. Heel wat jongeren drinken zich lazarus 

voor ze de fuifzaal binnenstappen, vaak met behulp van goedkope sterke drank die ze 

bijvoorbeeld in een nachtwinkel op de kop hebben getikt. In de voorbije maanden vlooide de 

politie uit dat een bepaalde nachtwinkel in Zottegem systematisch sterke drank aan (ook 

minderjarige) jonge fuifgangers verkocht. Die nachtwinkel heeft intussen een waarschuwing 

gekregen dat hij bij de volgende overtreding (op zijn minst tijdelijk) gesloten wordt. Ook in deze 

context pleitte Bevegemse Buren opnieuw voor professionele securitymensen die erop getraind 

zijn dronken jongeren de toegang tot de fuifzaal te ontzeggen. 



 

Samenleven met de scouts 

Tijdens de vergadering kwamen ook de scouts en het scoutslokaal in de Bevegemstraat ter 

sprake. Een aantal omwonenden klaagt over overlast en nachtlawaai die veroorzaakt zou worden 

door de gebruikers van De Kim. De politie meent te weten dat de meeste klachten er komen op 

momenten dat niet de Zottegemse scouts het pand betrekken, maar andere scoutsgroepen die De 

Kim huren voor een bivak of andere activiteiten. De Zottegemse scouts hebben een vergunning 

om het pand binnen bepaalde beperkingen aan andere groepen te verhuren. 

Enkele Bevegemse Buren opperden de mogelijkheid om de scouts aan een andere locatie te 

helpen, bijvoorbeeld rond 't Hemelrijk, waar de overlast minder groot zou zijn. De vraag is of de 

scouts vragende partij zouden zijn voor zo'n herlocalisatie: het scoutslokaal De Kim is namelijk 

hun eigendom en de verhuur ervan genereert bijkomende inkomsten. Bovendien stond het 

scoutslokaal er eerst, en heeft de wijk zich er omheen ontwikkeld. 

Dat belet niet dat de scouts, net als de omwonenden, meer inspanningen zouden kunnen doen om 

beter samen te kunnen leven. Bevegemse Buren hoopt in de komende weken de dialoog met de 

scoutsleiding rond dit thema te kunnen opstarten. 

 

Trottoirs herstellen 

Zottegem heeft een jaarlijks budget gereserveerd om voetpaden te herstellen. Beschadigde 

voetpaden moeten bij het stadsbestuur gemeld worden (al dan niet via Bevegemse Buren), zodat 

de technische dienst de herstelling kan inplannen. Dringende problemen worden meteen 

aangepakt, minder dringende herstellingen worden uitgevoerd zolang het jaarbudget dat toelaat. 

Indien het budget opgebruikt is, wordt de herstelling naar de planning van het volgende jaar 

verschoven. 

 

 

 

 


